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02.09.2015 № 13/4-207                         
 

Директорам ПТНЗ 

 

Про методичні рекомендації 

щодо участі учнів ПТНЗ області  

в науково-дослідницькій роботі   

Малої академії наук України 

 

 

З метою залучення учнів професійно-технічних навчальних закладів 

області до науково-дослідницької експериментальної, конструкторської та 

винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, 

виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її 

творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організацію 

змістового дозвілля навчально-методичний центр профтехосвіти у 

Дніпропетровській області надає рекомендації щодо участі учнів ПТНЗ та 

педагогічного супроводу  навчання у регіональному національному центрі 

«Мала академія наук України» (додається). 

          Просимо до 10.09.2015 р. надати інформацію про відповідальну особу 

за організацію роботи з обдарованою учнівською молоддю в навчальному 

закладі за формою: ПІБ, посада, контактний телефон. 

 

          Директор                                  В.М.Василиненко 
 

 

 
Кузь Т.Г. 

32-08-97 
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Додаток 1 

Методичні рекомендації 

щодо участі учнів ПТНЗ області в навчанні у Малій академії наук 

 

Одним із основних завдань системи національної освіти є плекання 

молодої української еліти, високоосвіченої, морально орієнтованої, здатної 

творчо й компетентно приймати складні рішення, відповідально підходити до 

виконання покладених на неї обов’язків, справедливо та критично оцінювати 

власні здобутки і прорахунки. У цьому контексті важливого значення 

набувають питання пошуку інтелектуально обдарованих дітей, а також 

забезпечення належного супроводу їх духовного, творчого та  наукового  

зростання.  

 Залучення учнів ПТНЗ до науково-дослідницької експериментальної, 

конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, 

культури і мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої 

молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового 

світогляду, організацію змістового дозвілля, враховуючи динамічність 

суспільних процесів, яка вимагає безперервної роботи з удосконалення 

діяльності наукових відділень МАН, упровадження нових форм залучення 

учнів до наукового пошуку, забезпечення належних умов для реалізації 

творчого потенціалу талановитих дітей здійснюється відповідно до 

нормативних документів: 

1. Державна національна програма «Освіта»  («Україна XXI 

століття»).  

2. Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини на період до 2016 року.  

3. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 

роки,  Конституція України, Міжнародна хартія прав людини.  

4. Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про охорону 

дитинства».  

5. Положення про позашкільний навчальний заклад.  

6. Положення про Малу академію наук учнівської молоді, спільна 

постанова Колегії Міністерства освіти і науки України та Президії Академії 

наук України № 19/3–9, № 351 від 22.12.1993 р. «Про шляхи удосконалення 

діяльності малих академій наук і наукових товариств учнів як центрів 

формування наукової еліти України».  

7. Постанова Кабінету Міністрів України № 45 від 26.01.1994 р. 

«Про затвердження Положення про позашкільний навчально-виховний 

заклад».  



8.  Наказ  Міністерства освіти і науки України № 45 від 22.02.1994 

р. «Про затвердження нової номенклатури позашкільних навчальних 

закладів».  

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. № 1301 

«Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді 

в позашкільних навчальних закладах». 

10.  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 88 

«Про удосконалення роботи з талановитими дітьми» (зі змінами, внесеними 

згідно з постановою КМУ від 17.02.2010 р. № 201 (201–2010-п).  

11. Указ Президента України № 927/2010 від 30.09.2010 р. «Про 

заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і 

талановитих дітей та молоді».  

12. Постанова Президії Національної академії наук України № 1 від 

12.01.2011 р. «Про піднесення ролі НАН України у вихованні обдарованої 

молоді та забезпеченні діяльності Малої академії наук України». 

 

1. Загальна частина 

 
1.1. Мала академія наук учнівської молоді — профільний позашкільний 

навчальний заклад, основним напрямом діяльності якого є дослідницько-

експериментальний, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до 

науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та 

винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, 

а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов 

для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організацію 

змістовного дозвілля. 

1.2. Головними завданнями Малої академії наук учнівської молоді є: 

 реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти; 

виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її 

творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної 

діяльності вихованців (учнів, слухачів); 

 створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення 

потреб учнівської молоді в позашкільній освіті, організації її оздоровлення, 

дозвілля і відпочинку; 

 задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні 

відповідно до їх інтересів і здібностей; 

формування у вихованців (учнів, слухачів) національної самосвідомості, 

активної громадянської позиції, мотивація здорового способу життя; 

 надання загальноосвітнім навчальним закладам методичної допомоги з 

питань роботи з обдарованою молоддю; 

 просвітницька діяльність. 

 

2. Інформаційна частина 

 



2.1. Мала академія наук учнівської молоді проводить навчально-

виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову та навчально-

тренувальну роботу. 

2.2. Навчально-виховний процес у малій академії наук учнівської 

молоді здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що 

затверджуються Міністерством освіти і науки України.  

2.3. Середня наповнюваність гуртків, груп та творчих об’єднань у 

Малій академії наук учнівської молоді становить 10–15 вихованців (учнів, 

слухачів). 

2.4. Індивідуальне навчання у Малій академії наук учнівської молоді 

організовується відповідно до Положення про порядок організації 

індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 

651 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.2004 за № 

1036/9635. 

2.5. Зарахування учнів до Малої академії наук учнівської молоді може 

здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення 

комплектування гуртків, секцій, груп та інших творчих об’єднань) за їх 

бажанням і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на без конкурсній 

основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом. 

2.6. До Малої академії наук учнівської молоді зараховуються учні 

віком, як правило, від 14 років (учні 8-11 класів). Статутом може визначатись 

і інший вік. 

2.7. Навчально-виховний процес у малій академії наук учнівської 

молоді здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних 

можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням 

різних організаційних форм роботи: гурткова робота, клубна робота, урок, 

лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, читання, 

вікторина, змагання, зльоти, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, 

оздоровчі збори, екскурсії, практична робота в лабораторіях, майстернях, а 

також з використанням інших форм, передбачених статутом закладу. 

2.8. Навчальний рік у малій академії наук учнівської молоді незалежно 

від форм власності починається 1 вересня. Тривалість навчального року 

встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

2.9.  Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань 

здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом 

керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання закладу. 

2.10. Тривалість одного заняття (уроку) у Малій академії наук 

учнівської молоді визначається навчальними планами і становить 45 хвилин. 

Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника 

гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом 

щоденної роботи закладу. 

2.11. Учасниками навчально-виховного процесу в малій академії наук 

учнівської молоді є: 

 вихованці (учні, слухачі); 



 директор, 

 заступники директора закладу; 

 педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, 

спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу; 

 батьки або особи, які їх замінюють; 

 представники підприємств, установ та  організацій, які беруть участь у 

навчально-виховному процесі. 

 

2. Рекомендаційна  частина для закладів професійно-технічної 

освіти 

Директорам ПТНЗ: 

 сприяти організації роботи щодо залучення учнів на навчання до 

комунального позашкільного закладу «Мала академія наук учнівської молоді 

Дніпропетровської обласної ради»; 

 постійно створювати умови для систематичного підвищення 

майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання, які працюють з  

обдарованими учнями; 

 забезпечувати поширення  результатів роботи викладачів; 

 стимулювати обдарованих учнів через  інформаційно-комунікаційні 

засоби,  матеріальне та моральне заохочення. 

Заступникам  з НР: 

 сприяти організації роботи щодо залучення учнів на навчання до 

комунального позашкільного закладу «Мала академія наук учнівської молоді 

Дніпропетровської обласної ради»; 

 постійно створювати умови для систематичного підвищення 

майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання, які працюють з  

обдарованими учнями; 

 забезпечувати поширення  результатів роботи викладачів; 

 стимулювати обдарованих учнів; 

 аналізувати інноваційні процеси у системі освіти; 

 вивчати можливості впровадження їх у життя освітнього закладу; 

 упроваджувати в педагогічну практику елементи дослідницької та 

дослідно-експериментальної роботи; 

 залучати учнів до наукової діяльності в системі Малої академії наук; 

 сприяти роботі предметних гуртків та факультативів.  

 

Викладачам та майстрам виробничого навчання: 

 виявляти здібності учнів за такими параметрами: 

 - характеристика уваги; 

- особливості мислення; 

- характеристика пам’яті; 

- особливості темпераменту з урахуванням їх  

- у організації навчальної діяльності. 

 практикувати самостійні творчі завдання, роботи пошукового 

характеру; 



 залучати обдарованих учнів до участі в  роботі гуртків та 

факультативів; 

 використовувати педагогічні технології на основі інтенсифікації 

діяльності учнів:  інтерактивні методи навчання,  проектні технології, 

технологія розвивального навчання; 

 систематично консультувати та проводити роботу щодо написання та 

захисту дослідницьких робіт; 

 проводити анкетування серед здібних та талановитих  і  обдарованих 

учнів з метою виявлення труднощів та надання допомоги в навчанні; 

 залучати до творчої пошукової роботи під час опрацювання 

програмового матеріалу з використанням випереджальних завдань, 

створювати розвиваючі ситуації; 

 залучати до роботи з розробки та впровадження власних творчих 

задумів та ініціатив, створювати ситуації вільного вибору і відповідальності 

за обране рішення; 

 пам’ятати, що учень «… це не посудина, яку потрібно наповнити, а 

факел, який треба запалити» (К.Д.Ушинський) 

Психологам: 
 проводити діагностування учнів щодо виявлення здібних та 

талановитих  і  обдарованих учнів ; 

 організовувати для викладачів та майстрів в/н проведення психолого-

педагогічних семінарів,   індивідуальних занять, консультацій з методики 

роботи зі здібними, талановитими та обдарованими учнями. 

   

3. Заключна частина 

 
 МАН сприяє виявленню, розвитку та соціальній підтримці 

здібних та обдарованих  і талановитих учнів; 

 через систему МАН інтелектуально та творчо обдаровані учні 

залучаються до науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, 

творчої діяльності; 

 МАН задовольняє потреби учнівської молоді у професійному 

самовизначенні та творчій самореалізації відповідно до їхніх інтересів і 

здібностей; 

 МАН дає можливість поглиблювати та систематизувати знання у 

різних галузях науки, формувати вміння, навички та культуру наукового 

дослідження; 

 МАН сприяє формуванню активної громадянської позиції, 

виховує самостійність, наполегливість, вміння формулювати і захищати 

власні творчі ідеї. 

 

Висновок 

 

          Цілеспрямована та скоординована  робота директора, заступника 

директора з НР, методиста, викладачів та майстрів виробничого навчання, 



психолога закладу сприятиме поглибленню та систематизації знань 

обдарованої молоді у різних галузях науки, формування вмінь, навичок та 

культури наукового дослідження.  

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

Приклад 

наказу ПТНЗ щодо участі учнів у навчанні в МАН 
 

НАКАЗ 

Дата                                                                                                                    № 

 

Про призначення відповідальної особи за  

участь учнів закладу  

в дослідницько-експериментальній  

роботі та організацію роботи  

з обдарованою молоддю 

 

       З метою організації роботи з обдарованою молоддю та залучення учнів до науково-

дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних 

галузях науки, техніки, культури та мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримку 

обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового 

світогляду, організацію змістовного дозвілля  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призначити відповідальним за роботу з обдарованою молоддю заступника з НР 

______________________________ . 

2. Заступнику директора  з навчальної роботи ____________________: 

2.1. Ознайомити викладачів загальноосвітніх та спецпредметів, керівників     

предметних гуртків, голів методичних комісій з роботою профільного позашкільного 

навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної 

ради (КПНЗ «МАНУМ» ДОР») – регіональним представником Національного центру 

«Мала академія наук України» щодо очної та заочної форм навчання  до 10.09.2015 р.  

2.2. Зібрати списки бажаючих узяти участь за встановленою формою (додається) до 

14.09.2015 р.  

2.3. Підготувати пакет документів згідно вимог та надати до НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області в паперовому варіанті до 28.09.2015 р. 

2.4. Провести роз’яснювальну роботу з учнями, учасниками Малої академії наук 

щодо переваг та перспектив, які надає навчання в даному закладі до 11.09.2015 р.  

2.5. Відслідковувати навчання учнів в Малій академії наук протягом відповідного 

терміну та узагальнювати результати участі на засіданні педагогічної ради. Червень 2016  

р.  

3. Методисту навчального закладу _________________________: 

3.1. Надати методичні рекомендації викладачам щодо участі їхніх учнів у навчанні 

в Малій академії наук. Вересень 2015 р. 



3.2. Здійснювати методичний супровід участі учнів в роботі  Малої академії наук. 

Протягом навчального року. 

4. Психологу навчального закладу ____________________________: 

4.1. Організувати діагностування учнів щодо виявлення здібних та талановитих  і  

обдарованих учнів. Вересень 2015 р. 

            4.2. Організувати для викладачів та майстрів в/н проведення психолого-

педагогічних  

семінарів,   індивідуальних занять, консультацій з методики роботи зі здібними, 

талановитими та обдарованими учнями. (додається). Протягом навчального року. 

5. Контроль за виконанням дії даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                 (підпис)                                                       ПІБ                                                                     

 

Ознайомлені: 

ПІБ заст. директора з НР         (підпис)                                                                                               

ПІБ методиста                           (підпис)                                                        

ПІБ психолога                          (підпис)                                                        

 

 

 


